
יום חמישי 22.7.2021

יום שישי 23.7.2021

יום שבת 24.7.2021

סופ”ש
תנ"ך במבט אחר

22-24.7.2021 | מלון גולדן קראון, נצרת

16:00-15:00 - הגעה למלון, קבלת פנים והתארגנות בחדרים

17:00  הרצאה: התנ"ך ואני 
מאיר שלו, סופר ופובליציסט ישראלי, 
יציג בדרכו הייחודית את גישתו לתנ"ך, 
השפעת הסיפור המקראי על יצירתו 
והשיח שבינו לבין הטקסט המקראי. 

18:30 - ארוחת ערב

21:00  מופע: שירים מבית אבא
הסיפור והניגון היהודי, כמו גם הזמר 
החסידי, התפתחו בחצרות החסידים 
וב"שטייטל" במזרח אירופה. היו אלה 
שירים וניגונים ששאבו את השראתם 

מהמקורות, מהאמונה ומהמסורת. 
מי שהיטיבו לשיר ולרגש עם ניגונים 
אלה, הלא הם צמד רעים, המציינים 

50 שנה על בימות ישראל והעולם.
זמרת אורחת - לימור שפירא

ניהול מוסיקלי – גיורא ליננברג

9:30-7:00  -  ארוחת בוקר עשירה 

10:00  הרצאה: שאול ודוד – בין מלך רדוף למשיח 
האולטימטיבי, בקולמוסו של המספר המקראי      

"הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו"? מי אתם שאול ודוד? הפשט 
וללא הדרש. כיצד נבנתה דמותו רמת המעלה של דוד בהנמכת 
קומתו של שאול? איך הופכת "סינדרלה" מקראית למשיח לאורך 

דורות של כיסופים לגאולת עם ישראל?
מרצה: פרופ' ינון שבטיאל, מרצה לתנ"ך ולהיסטוריה של עם ישראל, 

חוקר מערות הגליל, המכללה האקדמית צפת

11:45  הרצאה: "יונה עם עלה של זית"      
נוח והמבול – ציור, סיפור ושירה. כיצד יוצגה פרשת נוח וסיפור 
המבול במקרא? מה בין הסיפור בתנ"ך לביטויים הספרותיים 

והאומנותיים? הרצאה בשילוב סיפורים, ציורים ולחנים. 
מרצה: דר' רוחמה אלבג, מרצה לספרות במכללת לוינסקי

16:00-13:00  -  הפסקת צהריים למנוחה ופינוק במלון
17:00-16:00  -  קפה ומאפה 

17:00  הרצאה: יצירות מופת באמנות בהשראת התנ"ך     
אין עוד ספר המתקרב לתנ״ך כהשראה לאמנים ויוצרים מכל 

התחומים. ציירים ופסלים הרבו להשתמש בסיפורי התנ״ך. 
מהם המאפיינים המרכזיים של יצירות אומנות אלו, וכיצד הסיפור 
המקראי "נתפס" בעיני האומן היוצר? בהרצאה זו נתרשם מיצירות 

המופת הבולטות ביותר. 
מרצה: אלון קליבנוב, ראש המרכז ללימודי תרבות המערב

18:30 - ארוחת ליל שבת חגיגית

21:00  מופע: "התנ"כנחים" – שירים וחיוכים  
שירים בזמר העברי על דמויות ופרשיות מהתנ"ך בליווי טקסטים 
הומוריסטיים פרי עטו ובהשתתפותו של הסטיריקן אפרים סידון. 

מבט אוהב ומחוייך על גיבורי התנ"ך מזווית ראייה היתולית. 
ניהול מוזיקלי – גיורא ליננברג | טקסט וקריאה - אפרים סידון 

9:30-7:00 - ארוחת בוקר עשירה של שבת

10:00  הרצאה: "מגילת אסתר - 
סיפורה של יהדות מתבוללת"

מדוע מגילה? מדוע כמעט נגנזה? האם לפנינו 
סיפור היסטורי או פרי דמיונו של הכותב? מהי 

מטרת הסופר בספרו את הסיפור? מה משמעות 
המשפט "רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר"? במה חטא 
וייזתא? פרשנות מרתקת ומעוררת מחשבה לסיפור המגילה!

מרצה: יוסי נינווה, מרצה וחוקר מקרא

12:15  מופע: תנ"ך רענן    
התנ"ך, שדה עשיר בו חורשים היוצרים את ערוגות הבושם של יצירתם. 
בקונצרט ייחודי זה חוברות שתי זמרות מובילות לשוחט עצמו כמבצע 
ויוצר, לביצוע פנורמה מרתקת של יצירות במוסיקה הקלאסית 

ושירים מכל דורות היוצרים, המקבלים השראתם מהתנ"ך. 
ממנדלסון ועד ליאונרד כהן. בקונצרט זה נרקמת מנגינה חדשה 

ורעננה של הטקסט המקראי והבנתו בימינו.
בהשתתפות: קרן הדר - זמרת סופרן, רוני נדלר - זמרת ושחקנית

ניצוח, עריכה, הנחיה, נגינה וניהול מוזיקלי – גיל שוחט

ספר הספרים, התנ"ך, על גיבוריו וסיפוריו מלווה אותנו 3000 שנה ויותר. הם איתנו היום, כשם שהיו עם אבותינו לפנינו, וכפי שיהיו עם ילדינו. 
התנ"ך, עמוד השדרה של התרבות המערבית, השפיע על היצירה האנושית של כל אומות העולם. אין ספור של יצירות מופת באומנות, 

בספרות ובמוסיקה נוצרו בהשראת התנ"ך. על כל אלה ועוד מפי יוצרים, חוקרים, אומנים ואוהבי תנ"ך בראייתם הייחודית והמקורית. 
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